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VIMS –  INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL 

 

VILNIAUS MIESTO PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ 

TEATRALIZUOTO ŠOKIO KONKURSO „SAULĖS ZUIKUČIAI 2022“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1.1. VIMS – International Meridian School (toliau – organizatorius) organizuoja Vilniaus miesto 

priešmokyklinių grupių teatralizuoto šokio konkursą „Saulės zuikučiai 2022“. 

1.2. Vilniaus miesto priešmokyklinių grupių teatralizuoto šokio konkurso (toliau – konkursas) 

nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo tvarką ir eigą. 

1.3. Konkurso koordinatorius VIMS – International Meridian School pavaduotoja ugdymui Jolanta 

Riaukienė. Organizatorius - pradinių klasių mokytoja Rimutė Žilakauskienė. 

1.4. Konkurso apibrėžimas: tai scenos žaidimo rūšis, atliekama pasitelkiant įvairaus žanro muziką 

(įskaitant vokalą – galima muzika su žodžiais), atskleidžiant konkrečią mintį/idėją bei istoriją. 

Žaidimo metu vaidinama, šokama, plastiškai judama, taip pat gali būti dainuojama, kalbama, 

naudojami žodiniai intarpai. Vaidinimo metu privalomas nors vienas šokio intarpas. Jo trukmė 

neribojama. Konkursas turi vystyti atlikėjų artistinius gebėjimus bei suteikti teigiamų emocijų. 

1.5. Konkurso tema: ,,Šokis mus suvienys!“. 

1.6. Kiekvienas vaikas turi poreikį žaisti. Leiskime jiems tai. Istorijos gali būti apie viską: gamta - 

augalai, gyvūnai, taip pat fantastiniai personažai, vaikai, mokykla, namų aplinka... Tai gali būti 

pasaka, kurioje vaikai šoka, dainuoja, kalba ir, aišku, vaidina. Vaidinimas turėtų būti kaip istorija, 

turinti pradžią, eigą ir pabaigą. Tikimės teigiamos istorijos pabaigos. Konkurso dalyviai šokdami 

bei vaidindami savo elgesiu skatins žiūrovus mylėti vienas kitą, Gėris paprastai visada nugali. 

Siūlome ypatingą dėmesį kreipti į mimikos, garsų, muzikos pasaulį, skleidžiamos energijos gūsį, 

teigiamų emocijų sklaidą ir gebėjimą jas pamatyti žiūrovui vaidinimo metu. 
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II. KONKURSO TIKSLAI 

2.1. Formuoti estetines, dorovines nuostatas visų supančių atžvilgiu. 

2.2. Įgyti aktorinės patirties. 

2.3. Sudaryti galimybes realizuoti kūrybinės veiklos idėjas teatralizuotu šokiu, daina bei žodžiu. 

2.4. Mokytis perteikti istoriją kūno kalba. 

2.5. Ugdyti pasitikėjimą savimi. 

2.6. Mokytis reikšti savo emocijas pasitelkiant muziką.  

2.7. Sąlygoti įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį vaiko augimą. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

3.1. Konkurso dalyviai - Vilniaus miesto priešmokyklinių grupių ugdytiniai (dalyvių amžius: 5 - 7 

metai). 

3.2. Pasirodyme dalyvaujančių vaikų skaičius neribojamas. 

3.3. Pasirodymo kūrybiniame procese dalyvauja tik vaikai. Kolektyvų vadovai negali tiesiogiai 

dalyvauti pasirodyme. 

3.4. Konkurse dalyvaus pirmieji 15 užsiregistravusių kolektyvų. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

4.1. Konkurso užduotis – paruošti teatralizuotą šokį pagal konkurso temą (žr. 1.5.)  

4.2. Pasirodymo trukmė – iki 10 min. 

4.3. Kolektyvai iki 2022 m. balandžio 29 d. užpildo registracijos formą, pateiktą adresu 

https://www.vims.lt/zuikuciai.html 

4.4. Kolektyvas savo pasirodymą turi patalpinti į YouTube vaizdo įrašų platformą. YouTube nuoroda į 

pasirodymą turi būti nurodyta paraiškos teikimo metu 

4.5. Konkurso organizatoriai registraciją patvirtina elektroniniu paštu per 3 dienas nuo paraiškos 

gavimo datos. 

4.6. Konkursas vyks nuotoliniu būdu balsuojant už patikusį kolektyvą YouTube platformoje nuo 

gegužės 2 iki 13 dienos.  

4.7. Visa informacija apie konkursą bus skelbiama organizatorių internetiniame tinklapyje 

https://www.vims.lt/zuikuciai.html ir socialinėse medijose. 

4.8. Konkurso rezultatai 2022 m. gegužės 18 d. bus skelbiami puslapyje 

https://www.vims.lt/zuikuciai.html ir socialinėse medijose.  

https://www.vims.lt/zuikuciai.html
https://www.vims.lt/zuikuciai.html
https://www.vims.lt/zuikuciai.html
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4.9. Papildoma informacija (esant būtinybei) bus pranešta kiekvienam užsiregistravusiam kolektyvui 

individualiai, asmeniškai susisiekus su kolektyvo vadovu, registracijos metu nurodytu kontaktu.  

4.10. Organizatoriai turi teisę papildyti konkurso nuostatus. Nuostatai skelbiami puslapyje 

https://www.vims.lt/zuikuciai.html 

 

V. PASIRODYMŲ VERTINIMAS 

5.1. Pasirodymus vertins kompetentinga komisija, sudaryta iš atitinkamų sričių atstovų. 

5.2. Pasirodymų vertinimą sudaro 50 proc. komisijos balsų (pagal kriterijus) ir 50 proc. žiūrovų balsų 

(peržiūrų skaičius).   

5.3. Komisijos nariai pasirodymus vertins pagal kriterijus, 10 balų sistema. 

5.4. Vertinimo kriterijai: 

o Temos atskleidimas 

o Artistiškumas  

o Scenografija  

o Ritmika 

o Sinchroniškumas 

o Veikėjų kostiumai  

o Muzikalumas  

o Istorijos atskleidimo aiškumas  

o Pasirodymo visuma  

5.5. Pagal vertinimo kriterijus visiems kolektyvams bus skiriamos nominacijos ir išrinkti 5 

originaliausi kolektyvai.  

5.6. Visų kolektyvų vadovams bus įteiktos padėkos.    

5.7. Penkių originaliausių kolektyvų dalyviai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis.  

5.8. Prizai bus pristatyti į ugdymo įstaigas.   

5.9. Pagrindinius prizus steigia konkurso organizatoriai VIMS – International Meridian School. 

Pralaimėjusių šiame konkurse nėra! 

VI. DUOMENŲ APSAUGA 

6.1. Dalyvių asmens duomenys renkami tik konkurso organizavimo tikslais. 

6.2. Dalyvių asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims ir saugomi ne ilgiau nei 1 metus 

po faktinės baigiamojo renginio datos. 

https://www.vims.lt/zuikuciai.html


 4 

6.3. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių nuotraukas skelbti mokyklos ir konkurso svetainėse 

https://www.vims.lt/zuikuciai.html bei socialiniuose tinkluose. 

6.4. Kolektyvų vadovai yra atsakingi, kad su konkurso taisyklėmis būtų supažindinti dalyvių tėvai.  

6.5. Užsiregistravus į konkursą sutinkama su visomis konkurso sąlygomis, reikalingų asmeninių 

duomenų pateikimu ir jų teisingumu. 

 

 

Informacija ir pagalba registruojantis teikiama: 

El. paštu zuikuciai@vims.lt  

Tel. +370 641 78379 (9:00 – 17:00 val.) 

+370 604 08031 (14:00 – 17:00 val. mokytoja Rimutė) 

 

VIMS - International Meridian School 

M. Daukšos g. 7, LT-02101, Vilnius 

www.vims.lt 

https://www.vims.lt/zuikuciai.html
mailto:zuikuciai@vims.lt
https://www.vims.lt/

